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De auteur van dit proefschrift werd geboren op 6 februari 1971 te Heerhugowaard. In 1989 
behaalde zij haar atheneum diploma aan het Han Fortmanncollege te Heerhugowaard. In 
hetzelfde jaar begon zij met de studie Scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 1990 
behaalde zij Cum Laude het propedeutisch examen van deze studie en begon zij aan de studie 
Medische biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Van deze studie behaalde zij het 
propedeutisch examen in 1991 en behaalde zij Cum Laude het doktoraal examen in 1994. De 
onderzoekstages behorende bij deze studie werden achtereenvolgens uitgevoerd op de afdeling 
Tumorbiologie van het Nederlands Kanker Instituut en de afdeling Klinische Viro-
Immunologie van het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het 
Nederlandse Rode Kruis (CLB) in Amsterdam. Aansluitend aan haar studie heeft zij vanaf 
oktober 1994 als assistent in opleiding in dienst van de Universiteit van Amsterdam gewerkt 
op de afdeling Immunohematolologie-experimenteel van het CLB. Het door haar verrichtte 
onderzoek op het CLB staat beschreven in dit proefschrift. Vanaf 1 juni 1999 is zij werkzaam 
als postdoc op de afdelingen Immunologie en Celbiologie van de Rijksuniversiteit Utrecht. 
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